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15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง: รายงานความคืบหน้ าในการตกลงเจรจาสาหรับการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
2 และครัง้ ที่ 3
เรี ยน:

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึงหนังสือเลขที่ จท.11- 600382 ลงวันที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 ตามที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทลั ("กองทุนฯ") ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา (“หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน”) ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีสรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ อนึง่ คานิยามที่ใช้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ มีความหมาย
เช่นเดียวกับในหนังสือฉบับนี ้ เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ตามที่กองทุนฯ จะเข้ า ลงทุนในทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 และทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 บริ ษัทจัดการได้ มีความคืบหน้ าในการจัดทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึ่งกองทุนฯ
จะเข้ าทากับบริ ษัทย่อยในกลุม่ ของบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กลุ่มทรู ”) นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอ
แจ้ งถึงความคืบหน้ าเกี่ยวกับความตกลงในหลักการระหว่างกองทุนฯ และกลุม่ ทรู ในการที่บริ ษัททรู อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”) และบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”) ในฐานะผู้เช่าหรื อผู้เช่า
ช่วงภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขสัญญาเช่า หรื อสัญญาเช่าช่วงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เป็ น
ใยแก้ วนาแสง ระหว่างกองทุนฯ และ TICC และ/หรื อ TUC (แล้ วแต่กรณี) จะไม่สร้ างหรื อวางใยแก้ วนาแสงในเส้ นทาง
เดียวกันกับใยแก้ วนาแสงซึ่งบริ ษัทในกลุม่ ทรู ขายหรื อให้ เช่าแก่กองทุนฯ ณ วันที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เสร็ จสิ ้น
(หรื อ ณ วันที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เสร็ จสิ ้น หากในกรณี ที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3) เว้ นแต่ในกรณีที่ (1) ใย
แก้ ว นาแสงซึ่งกองทุน ฯ สามารถให้ เช่า หรื อ เช่าช่วง ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มทรู มีปริ มาณความจุไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ทรู หรื อ (2) กองทุนฯ ปฏิเสธที่จะให้ เช่าใยแก้ วนาแสงที่มีอยูใ่ ห้ แก่บริ ษัทใดในกลุม่
ทรู หรื อ (3) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการเช่าใยแก้ วนาแสงได้ โดยในแต่ละกรณีข้างต้ นบริ ษัทในกลุ่มทรู
ดังกล่าวอาจดาเนินการสร้ างระบบใยแก้ วนาแสงในเส้ นทางเดียวกันเพื่อให้ เพียงพอต่อการใช้ งานของบริ ษัทดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดดังกล่าวซึ่งกองทุนฯ พิจารณาว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกระบุไว้ ใน
สัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC และ สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการ FOC ที่จะได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่ โดยจะมีผลต่อไปแม้ จะสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อ เช่าช่วงใยแก้ วนาแสงภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
นอกจากนี ้ ข้ อกาหนดดังกล่าวในสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC และ สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC ที่จะได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือฉบับ
นี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน

